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Soutěž „Jsem MADAM“ 

 
Úplné znění pravidel soutěže 

 

 
 
§ 1.  Termín a místo konání soutěže 
 
1) Soutěž probíhá od 30.10. 2017 do 31.12. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na stránkách 

na http://chocoland.cz/cz/soutez (dále stránka soutěže) 
 

§ 2.  Pořadatel soutěže 
 
1) Pořadatelem soutěže je společnost CHOCOLAND a.s., se sídlem Ovčárecká 305, Kolín, PSČ 280 02, IČO: 28972503, 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. B 15609 (dále jen „Pořadatel“). 
 
2) Pořadatel může zajištěním soutěže pověřit další subjekty. 

 
 

 
§ 3.  Účast v soutěži a mechanika soutěže 
 
1) Soutěž je určena výhradně pro osoby s trvalým pobytem nebo s adresou pro doručování na území ČR. 

 
2) Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let. 

 
3) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a přímí rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele stejně jako osoby v 

pracovním nebo obdobném vztahu k agenturám a dalším subjektům, které spolupracují na tvorbě a zajištění této soutěže. 
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání 
podvodného či nekalého jednání či na jednání, které není fair-play. 

 
4) Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázek na webové stránce soutěže. Každý týden bude na stránku soutěže 

umístěna jedna otázka, kterou musí soutěžící správně odpovědět. Celkem bude položeno 6 otázek v termínu od 1.11. do 
6.12.2017. Soutěžící musí správně zodpovědět všechny otázky v době konání soutěže. Otázky lze odpovídat postupně 
nebo všechny najednou.  

 
5) Soutěžící se může účastnit soutěže jen jednou. Za soutěžícího se považuje osoba, která požadovaným způsobem 

zodpověděla položené otázky. Za požadovaný způsob se považuje email zaslaný na emailovou adresu 
soutez@chocoland.cz s předmětem „madam“ a správně vyplněnou odpovědí a jménem a adresou soutěžícího.  
 

6) Zasláním soutěžního emailu každý účastník potvrzuje pravost osobních údajů, se kterými se do soutěže zapojuje a 
souhlas se zveřejněním svého jména v případě vylosování hlavní ceny. V opačném případě ztrácí nárok na hlavní výhru 
v soutěži. 

 
 

§ 4.  Informační e-mail 
 
Pro potřeby soutěžících je k dispozici informační e-mailová adresa marketing@chocoland.cz. Na tento e-mail mohou soutěžící 
zasílat Pořadateli dotazy i odpovědi k soutěži. 

 
 
§ 5.  Výhry, podmínky získání výher 

 
1) Do soutěže jsou vloženy následující výhry: 1 000x soubor časopisů Krásná a zdravá 06-12/ 2017 + hlavní výhra - osobní 

účast při focení titulní strany časopisu Krásná a zdravá 02/2018 a zhotovení profesionální fotografie. 
 

2) Soubor časopisů Krásná a zdravá obdrží první 1 000 soutěžících, kteří požadovaným způsobem zašlou správné odpovědi 
na všechny otázky. Po ukončení doby trvání soutěže (do 5 pracovních dnů po ukončení trvání soutěže) proběhne losování 

http://chocoland.cz/cz/soutez
mailto:soutez@chocoland.cz


  strana 2/3 

v sídle pořadatele. Do slosování budou zařazení všichni soutěžící, kteří splní podmínky uvedené v § 3. Z došlých 
správných odpovědí vylosuje pořadatel soutěžícího, který obdrží hlavní výhru.  

 
3) Soutěžící budou o své výhře informováni v den losování prostřednictvím e-mailu, ze kterého posílal odpovědi na soutěžní 

otázky.  
 

4) V případě, že se do soutěže nezapojí dostatek soutěžících, zbylé výhry pozbývají platnosti. 
 

 
 
§ 6.  Distribuce cen 
 
1) Soubory časopisů Krásná a zdravá budou výhercům odeslány prostřednictvím zásilkové služby SEND Předplatné, spol. 

s r.o. do 31.1.2018. Adresy uvedené mimo území ČR jsou považovány za neplatné. Pořadatel si vyhrazuje právo 
kdykoliv zvolit jiný způsob distribuce výher, o kterém bude výherce informovat e-mailem. 

2) O převzetí hlavní výhry bude pořadatel vítěze informovat a dohodne se na termínu převzetí, tzn. osobní účasti při 
focení. 

 
 
§ 7.  Obecná ujednání 
 

1) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. 
2) Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou. 
3) Vymáhání účasti v soutěži či vymáhání soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. 
4) Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 
5) V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku 

k Pravidlům soutěže „Jsem Madam“ a zveřejněno na internetových stránkách www.chocoland.cz. Účinnost této 
změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.  

6) Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Stejně tak výherci 
nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s čerpáním výhry, případně uhrazení škod, které v průběhu čerpání 
výhry vznikly. 

7) Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu zapojení se do soutěže 
(zejména nedodržení podmínky účasti jedenkrát v jednom kole) nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které 
by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pořadatel si vyhrazuje právo předat v takovém případě 
výhru náhradnímu výherci. Stejně tak si Pořadatel vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, že účastník soutěže 
uvede v rámci soutěže nepravdivé údaje.  

8) V případě pochybností se za výherce považuje osoba, která prokáže shodu se zadanými osobními údaji, pod kterým 
se přihlásila do soutěže. 

9) Pořadatel ani ostatní pořádající agentury nenesou odpovědnost za jakékoli problémy vzniklé v rámci sítě 
elektronických komunikací při přenosu zpráv (např. výpadky na straně providerů, telefonních operátorů, atd.). 

10) Stejně tak nenese Pořadatel odpovědnost za zásilky s rozesílanými výhrami ztracené či poškozené společností 
SEND Předplatné. Ani nenese zodpovědnost za škody způsobené vlivem povětrnostních podmínek. 

11) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, sporných případech, stížnostech 
týkajících se této soutěže s konečnou platností. 

12) Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k nahlédnutí na internetové adrese 
http://chocoland.cz/cz/download 

 
 
§ 8.  Osobní údaje, autorská práva 
 

1) Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně užít (zveřejnit) jména a příjmení 
ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech Pořadatele za účelem zveřejnění 
výsledků soutěže s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem jak obrazové snímky, 
tak i jejich zvukové a obrazové záznamy bez omezení území a to po dobu 10 let po ukončení soutěže.  

2) Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím vyplněných (poskytnutých) osobních údajů, tj. zejména 
jména a příjmení a telefonního či e-mailového kontaktu (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele, a s jejich 
následným zpracováním pro účely vyhodnocení soutěže a distribuce cen a dále pro marketingové účely Pořadatele, 
tj. nabízení výrobků a služeb Pořadatele a jeho obchodních partnerů, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, 
výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 
zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na 
vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas 
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může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na 
opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o 
dodržování práv Pořadatelem se může na Pořadatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad 
pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně 
v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě. Soutěžící je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se 
zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na 
následující emailové adrese: soutez@chocoland.cz. 

 
 

 
V Praze dne 1.10.2017 
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